
3. Trasa - vyhlídková trasa vás provede ovocnářskou oblastí, navštívíte známé 
poutní místo Lomec a mnohokrát se rozhlédnete po zdejším kraji.
Délka trasy 21km, nastoupáte 202m, trasa vede po vedlejších asfaltových cestách

Z Nové Hospody se vydejte po vedlejší silnici směrem na Netolice, na začátku  Podeřišt  zahněte 
vpravo na 1089. Na křižovatce v polích pokračujte rovně, a přes koleje, pak vpravo a hned vlevo na 
Holečkov a  Krtely. Před obcí Krtely odbočte vpravo na 1099 a podél ovocných sadů dojeďte na 
horizont kde odbočte vpravo a stále po 1099 dojedete na poutní místo Lomec. Vedle kostela začíná 
trasa 1089 která od parkoviště prudce klesá po kraji lesa a později protíná hlavní silnici (zde pozor 
na přednost v jízdě!) a dál klesáte alejí do obce Malovice, kolem roubené stodoly vpravo, směr 
Netolice, po 2 km vlevo do obce  Podeřiště stále po 1089. Projedete obcí a na konci vsi zatočte 
vlevo, dolů přes potok po cyklotrase 1089. Před prudkým stoupáním je odbočka k mísku kde stával 
malý hrádek Poděhusy, v současné době už jen těžko rozeznáme kde to bylo. Dále pokračujete do 
kopce a na horizontu zahnete vpravo, zde se nám otevře výhled do krajiny. Pokračujte dále vlevo po 
1081, z mírného kopce na Hlavatce. Na začátku obce Hlavatce odbočte vlevo a v Lékařově Lhotě 
zase vpravo a po 60m vlevo a volně stoupejte úzkou asfaltovou cestou, podjedete hlavní silnici 
a  pak  okolo  malého  rybníčku.  Na  výhled  směrem na  jih  si  můžete  zajet  vpravo  na  kraj  lesa 
k posedu. Zde se vám otevře výhled jak na východ, tak na jihozápad na šumavské podhůří při dobré 
viditelnosti  i  na  šumavské  vrcholy  jako  Boubín  apod.  Tím končí  naše  trasa,  vraťte  se  zpět  k 
rybníčku a pak po asfaltové cestě k Nové Hospodě.

Krtely - v obci je kaple Nejsvětější Trojice s léčivým pramenem, pomník k uctění památky obětí 
1. světové války, v okolí naleznete řadu mohylových pohřebišť.

Lomec - barokní kostelík z roku 1704 – prvořadé poutní místo. Kostel Panny Marie byl vystaven 
jako poděkování za úspěšné vyváznutí ze silné bouře při plavbě Karla Buqoye z Itálie do Španělska. 
V kostelele je umístěna dubová soška Matky Boží, ke které se při plavbě hrabě Buqoy modlil. Oltář 
kostela je napodobením oltáře petrského chrámu v Římě. Vedle kostela je fara v bývalém loveckém 
zámečku,  meditační  zahrada  a  nedaleko  Slovanské  pohřebiště.  Další  podrobnosti  na 
http://www.lomec.cz/

Poděhusy - zaniklý hrad který patřil od 13. století Rožmberkům a roku 1421 byl vypálen J. Žižkou. 

Podeřiště - řada statků ve stylu selského baroka, např č.p. 16.

Hlavatce - stará obec s rozlehlou návsí a kapličkou se sochou svatého Václava.


